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مقدمة
 ملسو هيلع هللا ىلص            بسم ال والصل ة والسل م على رسول ال امحمد 

 وعلى أله وصحبه أجمعين.  بعد هذا التطور الكبير في امجال
 التكنولوجيا وتسابق الشركات التجارية فيما بينها لمواكبة

 هذا التطور بشكل امنتجات ذات تقنية عالية وذات جود ة
 وشركات أخرى ذات امنتجات رديئة وجود ة امنخفظة(التقليد)
 وفي ظل غياب الرقابة على المنتجات المستورد ة إلى السوق

 العراقية أصبح امن الضروري نشر الوعي لدى المستخد م
 العراقي بكيفية امعرفة جود ة المنتجات عن طريق الراموز

 والعلامات الموجود ة على المنتج لمعرفة جودته وصليحيته
 هذه الراموزللستعمال في ظروف امعينة قبل شراء المنتج 

 هي عبار ة عن توقيع وتعهد امن المصنع في انه يلتز م بكل
 ووجودها سيعطيك الامان والطمئنان بأن.. هذه المقايس 

 المنتج الذي بين يديك جهاز جيد وقد يحصل على كل هذه
 وان هذه الجهز ة لم تجاز ال بعد أن خضعت.. التواقيع 

  وألجل هذا..ألختبارات قياسية في امختبر كل رامز امن الراموز 
 السبب قمت بأعداد هذا الدليل المصغر الذي أرجو امن ال أن

ينفع به كل امن يقرأه.

أخوكم امحمد األختيارلي
mohammadalahtiarli@gmail.comالبريد األلكتروني: 

http://www.facebook.com/liixuosالفيس بوك: 

http://www.facebook.com/liixuos
mailto:mohammadalahtiarli@gmail.com


 إليك عزيزي القارئ بعض امن هذه
 الراموز والعلامات التي ستفيدك إن

شاء ال عند شراء امنتج امعين:

المعنىالرامزت
 ستجد هذا الرامز بكثره على الجهز ة والمعدات الكهربائية.. وهو1

 سيعطيك أطمئنان بأن هذا المنتج أامن جدا امن نايحية السلامة
 واألامان في الستخدا م .. لنه يدل ببساطة على ان الجهاز

 الموجود بين يديك تم ترخيصة امن اعلى هيئة عالمية تهتم
Underwriters بالسلامة وهي  Laboratoriesوالمعروفة  

  هذا الرامز امهم جدا خاصة للفنين والخبراء وتسعىULبالرامز 
 كل المؤسسات والمصانع ألشراكه على امنتجاتها ألنه يعني

لها الكثير 

CE  : هذا الرامز امختصر لـ2 EuropeanConformity يدل على ان 
 هذا المنتج امتطابق امع المتطلبات الساسية للقانون الوربي

 Europeanوتمت اجازته امن قبل امقياس األتحاد األوربي 
 - Union EUهذه الهيئة تهتم  بالنوايحي الميكانيكية ..  

 والكهربائية وتعطيك دلله على ان هذا المنتج أامن ول يضر
بالصحه ول يؤثر على البيئة 

 CE الرامز تقليدليحظ ان هناك تلعب امن قبل الصين لمحاولة 3
ChinaExport الذي في األعلى  وهى تضعه ولكن بمعنى   

 وللتفريق بينهما ليحظ وجود المسافة بين يحرفي الرامز األوربي
وغيابها في الرامز الصيني

 CanadianStandard هيئة كنديه وهي اختصار لـ 4
Associationوهي امنظمة امستقله تعطي شهاد ة للمنتج  

الذي يجتاج اختبارات السلامة في امختبراتها ..



 Chinaستجد هذا الرامز على الجهز ة الصينية .. وهو يرامز الى 5
 CompulsoryCertificationوهي هيئة امملوكه للحكوامة  

 الصينية .. والذي به تم الستعاضة عن المقاييس الصينية
2003السابقة قبل 

CCEE و CCIB وهي 

 Federalلجنة التصالت الفيدرالية األامريكية 6
 CommunicationsCommissionوالتى تعرف اختصارا بـ  

FCCوهي هيئة تنظيمية تعتني بجميع الجهز ة اللكترونية   
clocks/التى تستخد م دوائر التردد  oscillators 9 التى تزيد عن 

  اجهز ة الراديو واجزاء الكمبيوتر واللف امنكيلو هيرتز امثل
 اي جهاز يحمل هذا الرامز يدل على انه..الجهز ة اللكترونية 

 خاضع لمراقبة اللجنة وأن الترددات المستخدامة قياسية و ل
..تضر باألجهز ة الخرى المحيطة 

7TUVوهو امقياس عالمي للسلامة يشمل النوايحي الكهربائية  
 والميكانيكية او اللكترواميكانيكية .. واي امنتج يحمل هذا

 الشعار يدل على انه خاضع لقوانين هذا المقياس . أكتسبت
 هذه الهيئة قو ة وشهره عالمية في أنها امستقلة وغير خاضعة

 ألي يحكوامة .. وتضم امختبارات امتخصصه يديرها خبراء فنين
امن أامريكا وكندا ..

 يختص هذا الرامز باألجهز ة والمعدات التجارية للصناعة األغذية ..8
AmericanNational  ويتم ترخيصها بواسطة  Standards 

 InstituteANSI.. ويعطى المنتج شهاد ة السلامة الصحية 

9
®

َجلة    الرامز هذا يعني علامة أو Registered–اختصار لكلمة امس
 اماركه تجارية امسجلة، ويتم وضعها على الماركات المسجلة

رسميا في السوق والتي يتم فرض ضرائب عليها امن قبل الدولة

10™
 يستخدامونها Trademark–اختصار لكلمة علامة تجارية  

 لترويج المنتجات والسلع تحت علامات التجارية غــــير امـسـجلة
وفيها تحذير بعد م أستخدا م هذه العلامة إل امن قبل الشركة

11©
 ، يستخدامونهCopyrightاختصار كلمة يحقوق الطبع والنشر -

Originalworkof   –امع أي شي أصلي تألفه   authorship، 
…امثل التصااميم، المواد المكتوبة، الصور، التماثيل والمنحوتات، 

 الخ. الغرض امن استخدا م هالرامز هو إعلن رغبتك بالحفاظ على
يحقوق الطبع والنشر واما يصير أيحد ينقلهم امن غير اما يستأذن.
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المثلث يعني قابل للتدوير وإعاد ة التصنيع

ل ًل للتدوير نوع امن أنواع البلستك ويعد 13 .آامنا وقاب
..يستخد م لعلب الماء والعصير والصودا وزبد ة الفول السوداني 

 ألنها امع الحذر امن استخدا م هذه العلب ألكثر امن امر ة،
  إذا أعيدساامةوتصبح فقط امصنوعة لتستخد م لمر ة وايحد ة 

.تعبئتها 

ل ًل للتدوير 14 .نوع امن أنواع البلستك ويعد آامنا وقاب
 الحليب ولعب األطفال يستخد م لعلب الشاامبو والمنظفات ،

 انواع البلستيك خصوصا الشفاف امنه . آامنويعتبر امن

 نوع امن أنواع البلستك ويعد ضارا وسااما اذا أستخد م لفتر ة15
 ، يستخد م في امواسيرPVCطويلة وهو امايسمى بالفينيل أو ال 

 السباكة وستائر الحما م، وكثيرا امايستخد م في لعب األطفال
  امن الحذروتغطية اللحو م واألجبان كبلستيك شفاف لذا يجب

  أنواع البلستيك وأرخصها لذا أخطرهذا النوع بالذات ألنه امن
يستخد م بكثر ة .

ل ًل للتدوير.16 نوع امن أنواع البلستك ويعد آامنا نسبيا وقاب
يستخد م لصنع علب السيديات وبعض القوارير واكياس التسوق.

 يناسب السوائل والمواد ،أكثرها أامناامن أفضل انواع البلستيك و17
 يستخد م في صناعة يحوافظ. البارد ة والحار ة وغير ضار أبدا

 .الطعا م والصحون وعلب األدوية وكل اما يتعلق بالطعا م 
  على أن تكون كل امواعينك امن هذا البلستيك خصوصاأيحرص

 المستخدامة لوجبة المدرسة وقارور ة الماء علب طعا م األطفال
.المستخدامة ألكثر امن امر ة 



 نوع امن أنواع البلستك ويعد خطرا وغير آامن، وهو اما يسمى18
بالبولي ستايرين أو الستايروفور م ،

 علب البرغر والهوت دوغ وأكواب الشاي اللي كأنها فلين
 والمستخدامة الى عهد قريب في امطاعم الوجبات السريعة

  سنه في20 امنذ أكثر امن امنعتالعالمية عندنا، امع العلم أنها 
 أامريكا امن قبل الحكوامة واماك دونالدز توقف عن استخداامها

  م !!!1980امنذ 
  ، والتي ل تزال تستخد م في المطاعمالحذر امن هذه الماد ة

 وبعض امطاعم الوجبات السريعة كذلك هذه الماد ة امن أسباب
 الضار .CFCنقص طبقة األوزون ألنها تصنع بأستخدا م غاز 

 هذا النوع امن البلستيك ل يقع تحت أي تصنيف امن األنواع الستة19
 السابقة ،وقد يكون عبار ة عن خليط امنها، واألامر الها م هنا أن

 TOYSكثير امن الشركات العالمية بدأت تتجنبه بما فيها شركة 
 RUS. األامريكية لللعاب ، والتي تصنع كذلك رضاعات األطفال 

و ل تزال هذه الماد ة امحط جدال بين األوساط العلمية .
 هذه الماد ة قدر الامكان ،تجنبالخلصة : 

كُذكر عليها أنها خالية امن اماد ة إل   وتكتب على الرضاعاتBPA إذا 
-كما يلي (  BPA freebottles. وتكون شفافة ( 

  وهي شهاد ة جود ة أجباريةGost-Rيسمى هذا الرامز بشهاد ة 20
 يجب أن تحصل عليها كل المنتجات الروسية أو التي يتم

 تصديرها إلى روسياوالمنتج الذي يحمل هذا الرامز يكون امتوافقا
امع امقاييس الجود ة الروسية امن يحيث الصحة واألامان

تم بحمد ال
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